
(  مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور  31بمقتضـــــى المــــــادة ) 

العيــان  والنـــــــــــــــوابوبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا ا

نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره 

 -واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :

 2022لسنة  (3)قانون رقم 
2022قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسااامى اااالا القاناااـون ) قاناااـون موازنـاااـا  الو ـاااـدا  الحكوميـاااـة  -1الماااادة 

( ويعمااااااااال باااااااااه اعتباااااااااارا  مااااااااان 2022للسنــاااااااااـة المالياااااااااة 

.1/1/2022تاريخ 

 2022يقاادر مجمااوخ ديااـرادا  الو ااـدا  الحكوميااـة للساانة الماليااة  -2المااادة 

-لك على النحو التالي :دينار وذ (860,140,000) بمبلغ

دينار.        645,963,000ديرادا  بيع السلع والخدما             - أ

دينار.          73,556,000 ديرادا  دلل الُملكية  - ب

دينار.          19,036,000 ديرادا  مختلكة  -ج

دينار.  26,439,000 دعم  كومي  -د

دينار.   95,146,000منح لارجية  -اـ

 2022يقااادر مجماااوخ نكقاااا  الو ااادا  الحكومياااة للسااانة المالياااة  -3الماااادة 

-( دينار وذلك على النحو التالي:1,454,321,000بمبلغ )

دينار.       980,613,000 النكقا  الجارية                    -أ

ر.ادين         473,708,000             النكقا  الرأسمالية -ب

للو اادا   2022يقاادر مجمااوخ العجااز قباال التموياال للساانة الماليااة  -أ -4المادة 

الحكوميااااااااااااااـة التااااااااااااااي تتهااااااااااااااـر موازناتهااااااااااااااا عجااااااااااااااـزا 

( دينار.688,010,000بمبلغ )
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للو ادا   2022يقدر مجماوخ الاوفر قبال التمويال للسانة المالياة   -ب

الحكوميااااااااااة التااااااااااي تتهاااااااااار موازناتهااااااااااا وفاااااااااارا بمبلااااااااااغ 

ينار.( د93,829,000)

لجمياااع  2022يقااادر صاااافي العجاااز قبااال التمويااال للسااانة المالياااة   -ج

( دينار.594,181,000الو دا  الحكومية بمبلغ )

يقاادر مجمااوخ مصااادر التموياال فااي موازنااا  الو اادا  الحكوميااة   -أ -5المادة 

 .( دينار1,727,778,000بمبلغ ) 2022للسنة المالية 

زناااا  الو ااادا  الحكومياااة يقااادر مجماااوخ االساااتخداما  فاااي موا -ب

( ديناااار منهاااا 1,727,778,000بمبلاااغ ) 2022للسااانة المالياااة 

( ديناااار يمثااال مجماااوخ الكاااوا   المقااادر 29,159,000مبلاااغ )

تحويلها للخزينة العامة.

تعتبر موازنة  ل و دة  كومية موازنة مستقلة بحد ذاتها. -6المادة 

 2024و 2023لمتعلقااااة بعااااامي تعتباااار جميااااع األرقاااااا والبيانااااا  ا -7المادة 

الواردة في الا القانون تأشيرية وقابلاة للتعاديل والتحادي  فاي ضاوء 

المستجدا  المستقبلية لمل السنة المالية القادمة.

يااتم اعنكاااق ماان المخصصااا  المرصااودة فااي ااالا القااانون بناااء علااى  -8المااادة 

أوامر مالية عامة و/أو لاصة.

ما ورد في أـ ت ريع يلر، تسرـ أ كاا قاانون الموازناة على الرغم م   -9المادة

العاماااة فيماااا يتعلاااق بنقااال المخصصاااا  المالياااة علاااى  افاااة الو ااادا  

الحكوميااة المدرجااة فااي ااالا القااانون سااواء التااي تابااق النتاااا المااالي 

الحكومي أو التي ال تابق النتاا المالي الحكومي.

مجلب الوزراء ومجلب األمة بتقاارير على الو دا  الحكومية تزويد   -10المادة 

ربااع ساانوية عاان موازناتهااا ل ايااا  اع اامخ علااى أوضاااعها الماليااة 

ومتابعة سير العمل فيها.



على الو دا  الحكومية تزوياد وزارة المالياة ودا ارة الموازناة العاماة  -11المادة 

 -ي:بما يل
رد فاي االا مواقو مالية عيراداتها ونكقاتهاا وفقاا للتصانيو الاوا  -أ 

القانون و للك بأرصدة  ساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.

البياناا  المالياة الختامياة عان الساانة المالياة المنتهياة وذلاك قباال  -ب

نهاية شهر يذار من العاا الم ق.

فاي  اال صادور قاانون ملحاق بقاانون الموازناة العاماة النافال متضامنا  -12المادة 

ة  كوميااة مدرجااة ضاامن ااالا القااانون، مخصصااا  دضااافية ألـ و ااد

يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الو دة الحكومية.

ال يجوز عقد أـ نكقة أو صرف أـ سلكة ليسو لها مخصصا  في الا  -13المادة 

القااانون، ودذا اقتضااو المصاالحة العامااة صاارف نكقااا  دضااافية فيجاا 

 .دصدار قانون ملحق بهلا القانون قبل الصرف

في  ال  صول أـ و دة  كومية مدرجة ضمن الا القانون على دعم  -14المادة 

 كومي دضافي أو منح لارجية دضاافية ال يجاوز لهاا اساتخداا المباالغ 

اعضافية ل ير األغراض المحددة لها وبما ال يتجااوز مقادار ذلاك الادعم 

أو تلك المنحة الخارجية.

امع أو م اروخ ورد  مخصصااته فاي موازنااة دذا أنايت تنكيال أـ برناا -15الماادة 

أـ و دة  كومية بو دة  كومية ألرى في االا القاانون أو أـ جهاة 

رساامية لااارج ااالا القااانون، تنقاال صاام ية اعنكاااق ماان مخصصااا  

موازنة الو دة الحكومية دلى المسلول عن اعنكاق في الجهة المنكلة 

الموازنة العامة.بموج   والة نقل عهدة مصدقة من مدير عاا دا رة 
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ال يجوز للجان ال اراء الم اكلة بموجا  نتااا الم اتريا  الحكومياة  -16المادة 

ولجااان العااااءا  فااي الو اادا  الحكوميااة  2022( لساانة 8رقاام  )

 اارح و/أو د الااة أـ عااااء دال بعااد التأ ااد ماان تااوافر المخصصااا  

ل المالية المزمة وبموجا  مساتند التازاا ماالي مصادق  سا  األصاو

وموافقااة الجهااا  الممولااة دذا  ااان الم ااروخ ممااوال ماان القااروض 

و/أو المنح.

ال يجوز االلتزاا بأـ مبلغ يزيد على المخصصا  المالية الاواردة فاي  -17المادة 

الا القانون.

ال يجاااوز د الاااة أـ عاااااء تزياااد  لكتاااه علاااى المخصصاااا  المالياااة  -18الماااادة 

بموافقااة وزياار الماليااة بناااء علااى  المرصااودة لااه فااي ااالا القااانون دال

تنسي  مديــر عــاا دا رة الموازنة العامة.

في  ال تال  األمر دصدار أوامر ت ييرية للم اريع الرأسمالية يجا   -19المادة 

علااى الو اادا  الحكوميااة الحصااول علااى مسااتند التاازاا مااالي مصاادق 

 س  األصول قبل اصدار اله األوامر.

( أجاااور العماااال فاااي المجموعاااـة 104د بمخصصاااا  الماااادة )التقيااا  -20المادة 

الروات  واألجور والعموا ( في النكقاا  الجارياة فاي االا  -2111)

.القانون وعدا تعيين أـ عمال دضافيين على مخصصا  اله المادة

يجاوز لاوزير المالياة بنااء علاى تنساي  مادير عااا دا ارة الموازناة  -أ  -21المادة 

  الضرورة د داأ برامع و/أو م اريع جديدة فاي العامة في  اال

موازناة أـ و اادة  كوميااة وتااأمين المخصصاا  المزمااة لهااا ماان 

لاامل دجااراء المناااقم  الماليااة ضاامن الو اادة ذاتهااا مااع مراعاااة 

( من الا القانون. 9ا كاا المادة )



يجااوز لماادير عاااا دا اارة الموازنااة العامااة فااي  اااال  الضاارورة  - ب

ود جديدة ضمن البرامع والم ااريع فاي موازناة د داأ مواد أو بن

أـ و اادة  كوميااة وتااأمين المخصصااا  المزمااة لهااا ماان لاامل 

المناااقم  الماليااة ضاامن الو اادة ذاتهااا مااع مراعاااة ا كاااا  ءدجاارا

( من الا القانون.9المادة )

تنااا  مهمااة تنكياال الم اااريع الرأساامالية الااواردة ضاامن موازنااا  - ج

دا  الحكومية المعنية.المحافتا  بالدوا ر والو 

( 18يجوز لوزير المالية تكوي  صام ياته الاواردة فاي الماادتين )  -22المادة 

/أ( من الا القانون لمدير عاا دا رة الموازنة العامة. 21و)

يجاااوز لااوزير المالياااة اقتااااخ أـ مباااالغ مسااتحقة علاااى الو ااادا   -23المااادة 

لى مواد المياه والكهرباء الحكومية لتسديد ما عليها من التزاما  ع

والمحروقااا  ماان ايراداتهااا وعلااى ان يااتم تسااجيلها ضاامن  سااابا 

 الو دا  الحكومية المعنية.

علااى الاارغم ممااا ورد فااي أـ ت ااريع يلاار، تجاارـ المقاصااة بااين  -24المااادة 

المبالغ المستحقة على المكلو لصالح أـ دا رة أو و ادة  كومياة 

عد قيااا الادا رة أو الو ادة الحكومياة والمبالغ المستحقة له وذلك ب

بالتأ د من المبالغ المستحقة للمكلو والمبالغ المساتحقة فاي ذمتاه 

وتقااديم المعااززا  المزمااة لااللك لااوزارة الماليااة وعلااى ان تحاادد 

اجااراءا  ويليااة واسااب اجااراء عمليااة المقاصااة بموجاا  تعليمااا 

 يصدراا وزير المالية.

لواردة في الا القانون جزءا  ال يتجزأ منه.تعتبر الجداول ا  -25المادة 

تتاااولى دا ااارة الموازناااة العاماااة متابعاااة تنكيااال البااارامع والم ااااريع  -26الماااادة 

الواردة في الا القانون دون اعلمل بالصم يا  المنو اة بالجهاا 

 الرسمية األلرى.
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.ر يب الوزراء والوزراء مكلكون بتنكيل أ كاا الا القانون -27المادة 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني 

 أمين حسني عبداهلل الصفدي

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

توفيق حممود حسني كريشان

 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

  الشريدة ناصر سلطان محزة

 وزير 
 املياه والري 

حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

املهندس موسى حابس موسى املعايطة

 وزير
 النقل  

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

 وزير الرتبية والتعليم
 ر التعليم العالي والبحث العلميووزي 

الدكتور وجيه موسى عويس عويس 

 وزير
 العدل 

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 

وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 وزير   
 السياحة واآلثار  

نايف محيدي حممد الفايز

 وزير 
 املالية

مود حسني العسعسالدكتور حممد حم

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

 وزير
 الزراعة  

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

 ياض سعيد املفلح أمين ر

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير
 الداخلية  

مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير 
 الشباب 

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 ن اإلعالم دولة لشؤو

فيصل يوسف عوض الشبول

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير 
البيئة

هالدكتور معاوية خالد حممد الردايد

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

 مصطفى بينوفاء سعيد يعقوب 

 وزير 
 ةالثقاف

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير  
 العمل 

 نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

عبداملنعم عمروياسر خريي  املهندس


